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Så här års är vi antagligen många som börjar 
förbereda för trädgårdssäsongen. De första 
fröna har nog stoppats i jorden för länge sedan 
och har kanske redan börjat kika upp. Sedan är 
det väntan och väntan (och en hel del pyss-
lande) innan det slutligen blir sommar och 
man kan börja skörda frukterna, eller njuta av 
blommorna. 

Detta med sådd och skörd är en bild som 
används flera gånger i bibeln för att tala om 
hur det är att vara människa. Att våra liv kan 
bära god frukter, sådana som är härliga både 
för oss själva och andra att smaka och få näring 
av. Exempel på sådana är kärlek, glädje, frid, 
tålamod (en frukt man odlar just genom att 
odla...), ödmjukhet. Men det finns också andra 
frukter, som inte smakar lika gott. Bitterhet, 
likgiltighet, ilska.

Hur kan min inre trädgård skötas för att 
bära de frukter som smakar gott? Vad behöver 

vårdas, skyddas, vattnas? Något jag behöver 
hjälp, läkning eller befrielse för att kunna bära 
fram? Något jag behöver hjälp, läkning, befri-
else för att kunna sluta bära? Du kan tala med 
Gud om din egen inre trädgård!

Påsken handlar om detta. Jesus säger vid ett 
tillfälle ”om vetekornet inte faller i jorden och 
dör, förblir det ett ensamt korn, men om det 
dör, bär det rik frukt.” Han pratar om sig själv, 
att det han gör för oss på påsken finns som en 
bild i naturen. Han är som ett frö som blir lagd 
i jorden och dör, för att kunna få nytt liv. Och 
den frukt som Jesus, den levande, kan ge oss 
smakar verkligen gott. Han ger oss är ett liv där 
döden inte får sista ordet, han ger oss förlåtel-
se, han ger oss en gemenskap där vi kan få växa 
och slå ut i blom som människor, bära frukt 
som smakar gott.

Välkommen att fira Jesu död och uppstån-
delse i påsk!

johannes lindh
kyrkoherde

Min inre trädgård
hälsning

I samband med att det är 70 år sedan Em-

mislövs kyrka renoverades, takmålningarna 

plockades fram och nya inventarier inför-

skaffades blir det Öppet hus i Emmislövs 

kyrka på Kristi Himmelsfärds dag. Kyrkans 

textilier, nattvardskärl och prydnader visas. 
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OJDÅ! LUSTIGA SYFTNINGSFEL 
FRÅN ANDRA FÖRSAMLINGAR...
*Låt inte bekymren plåga dig. Din församling hjälper gärna 
till!

*För er som har barn och inte vet om det har vi barnpassning 
i församlingshemmet.

*Damerna i syföreningen har lagt av en massa kläder och 
finns att beskåda i församlingshemmets källare.

*Åtta nya körkåpor till kyrkokören behövs eftersom nya 
medlemmar har tillkommit och några gamla har slitits ut.

*Temat på söndagens gudstjänst blir: ”Finns skärselden?” 
Kom gärna tidigt och lyssna när kyrkokören övar.

Tack Markus!
DET NYA 
KYRKORÅDET

Det nya kyrkorådet samlades 
första gången i slutet av januari och 
tvingades av pandemiskäl hålla viss 
distans till varandra. 
Kyrkorådet 2022-2025 består av:
Rune Gunnarsson (ordförande), 
Linda Thuresson (vice ordföran-
de), Lena Grimheden (saknas på 

bilden), Sigurd Jönsson, Helena 
Lööf (saknas på bilden), Britt-Inger 
Mohlin, Lena Svensson och Chris-
toffer Thuresson samt kyrkoherde 
Johannes Lindh. Ersättare är Wictor 
Axelsson (saknas på bilden), Miklos 
Liewehr, Göran Svensson och San-
dra Söderberg (saknas på bilden).

visste du att det aldrig är för sent för att döpas?

Under vintern avslutade Markus Jo-
hansson sin tjänst som ungdomsled-
are i församlingen. Han höll under ett 
par år ihop ungdomsverksamheten, 
ansvarade för prästgårdskommuni-
teten, höll i kontakterna med EU och 
medverkade i många gudstjänster 
med sång och egenskriven musik. 

Vi tackar för allt ditt engagemang 
och önskar dig allt gott i framtiden, 
Markus!

Kyrkokören vid Julmusiken på Trettondedag jul
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Skapad, 
älskad och 
menad av Gud

porträttet

Birgitta Gustafsson möter en 
väldigt engagerad Malin Sarkar.

VÅRA LIV ÄR 
STÖRRE ÄN SÅ!

Hej Malin! 
Berätta när och hur du kom till Broby!
Jo, det var så att jag och Dan bodde i Växjö, 
vi hade precis fått vårt andra barn. Då ringde 
Anders (O Johansson) och sa att de behövde 
en textillärare till AlltMöjligt verkstaden så 
snart som möjligt. Och eftersom jag hade sådan 
utbildning åkte vi hit och tittade. 

De kunde bara erbjuda en tre månaders 
tjänst på halvtid till att börja med, men efter-
som Dan just avslutat sitt adjunktsår i Växjö 
och inte var bunden till någon tjänst beslöt vi 
oss för att våga. Så vi flyttade. 

Det var något med AlltMöjligt och Broby 
som lockade oss båda. Efter tre månader kunde 
jag få fortsatt tjänst genom Sensus. Vi sydde 
t.ex. utklädningskläder till förskolorna. 

Under denna tid blev komministertjänsten i 
församlingen ledig, och Dan var enda sökande. 
Och efter det har det inte varit svårt att stanna 
kvar. 

Runt millennieskiftet blev AlltMöjligt en 
egen förening och då blev jag också erbjuden 
en fast heltidstjänst där.

Då har du varit Broby trogen i över 25 år nu. 
Är dina arbetsuppgifter på AlltMöjligt samma 
nu som då?
Nej, det är ganska stor skillnad. Då var det 
främst uppgifter som handledare i sömnad, 
idag är det mer att jag finns och stöttar i hela 
livssituationen hos de som kommer till oss. 

Från början var det mest arbetslösa som 
kom till AlltMöjligt, en period var det mest 
långtidssjukskrivna och från 2015 har många 
nysvenskar kommit till oss. Och just nu hand-
lar det mer om rehabilitering igen. 

Du är också mycket engagerad i Broby-
Emmislövs församling. 
Vad har du varit engagerad i?
Oj, det är också mycket olika saker under 
de här åren. Det började väl med ledare för 
söndagsskolan, men jag har också varit ledare 
i olika Alphagrupper och funnits med i många 
andra grupper, som bönegrupper och att hjälpa 
till med kyrkkaffe efter söndagsgudstjänsten. 

Sedan har jag även varit med och sytt upp 
det bårtäcke vi har till utlåning i församlingen, 
och även lite andra kyrkliga textilier. Det senas-
te uppdraget var att sy dopklänningar i större 
storlekar, som församlingen kan låna ut nu när 
många barndop blivit uppskjutna pga corona. 
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Fram till nu har jag också varit förtroendevald 
i kyrkorådet, men från årsskiftet är det bara 
i kyrkofullmäktige jag är med. Jag vill främst 
engagera mig i verksamheter, just ekonomi och 
fastigheter finns det andra som är bättre på än 
jag.  

Ett annat ”förtroendeuppdrag” jag har 
ansvar för, är att vi de flesta söndagar erbjuder 
enskild personlig förbön vid våra gudstjänster 
i Broby. Förbön är något som ligger mig varmt 
om hjärtat. 

Jag har hela tiden sedan vi kom hit känt att 
församlingen är viktig för mig, och jag engage-
rar mig inte för att jag är prästfru utan för att 
jag är Malin och att jag vill göra det.

Vad känner du dig mest stolt över, 
vad är dina styrkor?
Oj, nu blev det jobbigt... Jag tror jag är fostrad 
till att inte framhäva mig och har lite svårt att 
svara på sådana frågor. Men jag tror heller inte 
att det är så viktigt för mig med den sortens 
bekräftelse. Jag tycker det kan bli lite jobbigt 
med ”likes” på Facebook, jag växer inte av den 
sortens beröm. Jag är trygg i mig själv och är 
fast övertygad om att jag är skapad, älskad och 
menad av Gud. 

Och hos Gud får jag det jag behöver. Det 
önskar jag ibland att jag bättre skulle kunna ge 
vidare även till andra som söker bekräftelse. 
Den bekräftelse man får genom Facebook och 
andra sammanhang av människor kan bli lite 
”tom”. Och sådan bekräftelse är jag nog ganska 
dålig på att ge till andra. Men våra liv är större 
än så! Vi är alla skapade, älskade och menade 
av Gud! Det vill jag gärna dela med mig av. 

Överlag har jag nog lättare för att ge än för 
att ta emot.

Ok, men om jag istället ställer frågan: 

vad du är mest tacksam över?
Jag är tacksam över att jag och min familj 
hamnade här i Broby. Jag har fått ett fantastiskt 
liv här. 

Och jag är så tacksam över att jag haft och 
har förmånen att träffa så många olika sorters 
människor, inte minst genom mitt arbete. Där, 
och i församlingen, har jag mött människor 
som har format mig, människor som har fått 
kämpa och jag är så glad om jag kan få vara 
med något steg i deras liv. 

Och kanske även stolt över att få vara med 
när människor som gör en resa som kanske 
ingen trott eller förväntat - det gör mig så 
tacksam och glad! 

Har du någon hälsning till församlingen?
Kanske inte hälsning direkt, men jag tycker det 
är fantastiskt att få finnas i en församling där 
så många olika människor med olika bakgrund 
kan träffas och ha gemenskap. Och ge varandra 
utrymme för att få vara olika. Jag tror att alla 
kan hitta sin plats här...

Till sist, kan du ändå inte berätta något om 
vem du är utanför ditt arbete och 
ditt engagemang i församlingen?
Jag tycker om att göra saker tillsammans med 
andra, inte minst tillsammans med Dan. Att 
resa är något vi båda uppskattar och vi vill 
gärna se nya delar av världen, vi brukar inte åka 
tillbaka till samma ställe flera gånger.  Jag trivs 
ute i naturen, tycker om att plocka svamp. 

Men under pandemin har jag också lärt mig 
att det också är skönt att ta ”andningspaus” 
och få tid att reflektera. Att fundera: Vad är 
viktigt och roligt just nu? Och jag har varit 
privilegierad att få göra så mycket av det som 
jag tycker är roligt!

Birgitta Gustafsson

FÖR ATT 
JAG ÄR MALIN

25
ÅR PÅ ALLT-    
MÖJLIGT 

VERKSTADEN
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Med reservation för ändringar. Välkommen att stanna på kyrkfika 
efter gudstjänsten varje söndag i Broby och någon gång i månaden 
i Emmis löv. Behöver du skjuts till något arrangemang, så kan pas-
torsexpeditionen försöka hitta någon som kan hjälpa till. 

Högmässa/Mässa betyder med nattvard och Gudstjänst utan 
nattvard. Om nattvard önskas i hemmet pga sjukdom, ring någon 
av prästerna. 

Kalender

YTTERSTA 
TIDEN

16/3

*Vedermödan och Plågorna
*Förföljelse och Avfall
*Var inte rädda men beredda

23/3

*Antikrist
*Odjurets tecken
*Tecken på jorden  och i himlen

30/3

*Tusenårsriket
*Plötslig återkomst eller 
  uppryckande?

6/4

*Domen och Evigheten

13/4

*Den yttersta tiden är nu

Bibelstudier med Dan Sarkar
Fika (20 kr) och samtal i Emmislövs 
församlingshem kl 9.30-11.30. 
Ingen anmälan.

Utöver de vanliga gudstjänsttiderna...

...inleds fastan med:
2/3 Askonsdagen
 18.00 Askonsdagsmässa i Broby

...firas stilla veckan och påsktiden:
14/4  Skärtorsdagen
 18.00 Skärtorsdagsmässa i Broby
 20.00 Skärtorsdagsmässa i Emmislöv

15/4 Långfredagen
 9.00 Gudstjänst i Emmislöv
 12.00 Gudstjänst i Broby. Kyrkokören.
 18.00 Musikgudstjänst i Broby. Yvonne 
  Tuvesson-Rosenqvist

16/4 Påskafton
 22.30 Påsknattsmässa i Broby

17/4 Påskdagen
 9.00 Högmässa i Emmislöv
 11.00 Högmässa i Broby. Kyrkokören.

18/4 Annandag påsk
 11.00 Högmässa i Broby

26/5 Kristi Himmelsfärds dag
 9.00 Högmässa i Emmislöv

6/6 Annandag pingst
 18.00 Sverigebönsgudstjänst i Broby

Missa inte...

 
 

25/3 Fredag
 14.00-16.00 Våffelcafé i Broby försam-

lingshem med diakonigruppen 

10/4 Söndag
 Livsloppet: tipsrunda och korvgrillning 

vid Hembygdsparkens grillplats efter 
högmässan i Broby

Lördagsfrukost med  

Soheila Fors 

 

Broby församlingshem 5/3 kl 9.00-11.00  
Kostnad 50 kr.  Swishas på plats. 

Anmälan till pastorsexp 044-456 70   
broby-emmislov.forsamling@svenskakyrkan.se 

senast måndag 28/2. 
 

Ett GEUT-arrangemang 

Inför jul upplevde klasser från Prästavångsskolan julevangeliet live i kyrkan.
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VARJE VECKA
Broby kyrka är öppen måndag–fredag 08.00-16.00.
Emmislövs kyrka öppnas vid överenskommelse.

SÖNDAGAR
09.00  Högmässa/Gudstjänst i Emmislöv
11.00  Högmässa i Broby. Söndagsskola.

MÅNDAGAR
08.00  Morgonbön i Broby kyrka

TISDAGAR
08.00  Mässa i Broby kyrka (första tisdagen var-

je månad) med frukost servering efteråt
13.30  After School i Broby församlingshem
14.30  Tisdagsträff varannan vecka i Broby 

församlingshem
18.00  Soppa och Alpha: nybörjarkurs i kris-

ten tro, samtalsgrupper och bibel-
grupper i Broby församlingshem.

ONSDAGAR
08.00  Morgonbön i Broby kyrka
10.00  Kyrkcafé i Broby kyrka 
12.00  Lunchmusik i Broby kyrka
13.30 Himlakul i Broby församlingshem
18.00  Ungdomsgruppen Xalt

TORSDAGAR
08.00  Morgonbön i Broby kyrka
09.00 Öppna Gruppen för föräldrar och 

barn i Broby församlingshem
15.00  Konfirmandläsning
19.00 Kyrkokören övar i Broby församlingshem

FREDAGAR
08.00  Morgonbön i Broby kyrka
09.15  Babysång i Broby församlingshem
10.30  Gudstjänst på Lindgården
11.00  Matlagning i Broby församlingshem

LÖRDAGAR
11.00  Dopgudstjänst en gång i månaden

Se hemsidan för övriga arrangemang.
7



intervju

Va, ska du redan bli pensionär?
Ja, i maj har jag jobbat här i 28 år. Så nu är det 
dags!

Vad gjorde du innan du började här?
Jag är född i Arlövoch gick en trädgårdsutbild-
ning i Åkarp. 1978 flyttade jag hit, jobbade i 
Önnestad och var med i UG. Efter utbildning-
en började jag jobba i växthus innan jag sadlade 
om och blev tandsköterska och sedan tandhy-
gienist. 

Så träffade jag Åke (han heter egentligen Per-
Åke, men det har jag alltid tyckt är för långt!) 
När barnen kom blev jag tidningsbud, men det 
funkade inte i längden.

Sedan berättade Nolle (Johansson) en gång 
på Fredagscaféet i församlingshemmet att 
det fanns en ledig kyrkvaktmästartjänst efter 
Astrid Lindell som skulle gå i pension. Jag 
sökte och fick den.

Då har du trivts, förmodar jag?
Absolut! Annars hade jag inte stannat i 28 år. 
Vi har varit ett härligt team på kyrkogården, 
med mycket skratt. 

Även om det är ett tungt arbete som sliter 
fysiskt, så är det med mycket arbete utomhus 
ett fint jobb - åtminstone fina dagar! Och jag 
uppskattar väldigt mycket tjänstgöringen inne 
i kyrkan.

Du måste ha sett arbetet förändras under de 
här åren?
I början var det ett tyngre kroppsarbete än det 
är idag. Nu finns det en annan syn på det, arbe-
tet har rationaliserats och så har vi fått mycket 
hjälp av maskiner och verktyg. 

Trotjänaren Ingegerd Thuresson 
går i pension.

Med de långa 
trådarna bakåt

TILLITEN TILL 
JESUS 

ÄR GRUNDEN ATT 
STÅ PÅ
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Men det har i gengäld blivit mer adminis-
tration. Innan skötte Dagny (Petersson) på 
pastorsexpeditionen mycket av det adminis-
trativa, men nu har det mesta flyttat ner till 
kyrkogården - utom de direkta ekonomibitarna 
som Åsa Larsson har hand om. Och när Mats 
Ragnarsson började hamnade mer av bygg-
nadsutskottets uppgifter på vaktmästeriet. 
Under åren har fler och fler uppgifter hamnat 
hos kyrkvaktmästarna.

Och din tjänst har också förändrats?
Jag började ju som kyrkvaktmästare. 2003 blev 
jag arbetsledare fram till dess att Mats Nilsson 
tog över det för ett par år sen. Sista året som 
arbetsledare hade vi mycket vakanser, och det 
slet en hel del att hela tiden jaga vikarier. Nu är 
läget väldigt stabilt - fast nu blir det Mats som 
får jaga ersättare för mig!

De senaste åren har jag kunnat fokusera 
mycket på Sacer, kyrkans inventarieförteck-
ningsregister. Jag har ju de långa trådarna 
bakåt och har kunnat dokumentera en hel del 
uppgifter om inventarier som annars skulle ha 
glömts bort.

Hur kommer  pensionärslivet att se ut för 
dig, då?
Vi har ju en stor trädgård - den kommer att få 
mer omsorg framöver. Och så blir det mycket 
tid att träffa barnen och barnbarnen.

Jag gissar att vi kommer att fortsätta träffa 
dig i församlingen framöver...

Absolut! Tron betyder allt. Tilliten till Jesus är 
grunden att stå på, att bygga familjen på.  
Det är en trygg veckorytm att komma till 
kyrkan.

 Även om vi har andakter hemma, så skulle 
jag verkligen sakna nattvarden om jag inte 
hade möjlighet att  komma till kyrkan.

Dan Sarkar

TEAM
MED MYCKET 

SKRATT

VI HAR VARIT 
ETT HÄRLIGT 

24/4 Söndag
 Ingegerd 

och Birgitta 
Gustafsson 
avtackas i 
samband med 
högmässans 
kyrkfika i 
Broby
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”Det blir svårt 
att lämna 
församlingen”

intervju

Birgitta Gustafsson slutar som 
församlingens diakon.

JAG HAR ALDRIG 
VARIT LÄNGRE TID 

ÄN SÅ HÄR 
PÅ NÅGON 

ARBETSPLATS

 
Efter sju år i församlingen slutar du i april. 
Vart tar du vägen?
Jag har fått en nyinrättad tjänst i Tyringe. För-
samlingen har där tagit över de gamla banklo-
kalerna i centrum och startat ideella verksam-
heter, som Second Hand, Stick- och Virkcafé. 

Men man vill sätta igång mer, så nu är jag 
anställd att samordna och utveckla verksamhe-
terna.
 
Varför slutar du?
Jag trivs väldigt bra här, men kanske har jag 
blivit lite rastlös: jag har aldrig varit längre 
tid än så här på någon arbetsplats! Ända sen 
jag vigdes till diakon 2015 har jag tänkt att jag 
inte ville vara i bara en församling. Därför var 
det dags att byta tjänst nu om jag skall hinna 
göra det innan pensionen. Och nu har den här 
möjligheten öppnats för mig.
 

Berätta om din bakgrund!
Jag är född på en bondgård utanför Förslöv på 
Bjärehalvön. Jag kom in i kyrkan som tonåring 
och jobbade några år som församlingsassistent 
i Lilla Edet. Sen utbildade jag mig till lärare 
i Malmö och jobbade där ett tag. Så flyttade 
vi till Röke, och jag var hemma med barnen i 
nio år. Efter det har jag jobbat i olika skolor i 
Tyringeområdet. 

Men så kände jag att jag var färdig som 
lärare. Jag funderade på om det fanns en väg 
tillbaka till att jobba i kyrkan. Och när Gud 
stänger en dörr öppnar han ett fönster.  Det är 
aldrig för sent: jag var 53 när jag var färdigut-
bildad! Jag vigdes till diakon och började jobba 
här. Anders O Johansson kontaktade mig och 
frågade om jag ville vikariera några månader 
för Jenny Magnusson. Det förlängdes till ett 
halvår, och sen fick jag fast tjänst när Jenny 
slutade.
 
Kände du till Broby sen innan?
Ja, jag var faktiskt här på ungdomsläger på 
70-talet. Och alla barnen är konfirmerade här, 
eftersom de gått på sommarläger i Breanäs. 
AlltMöjligt verkstaden hade jag hört mycket 
gott om. Och – min blivande svärdotter kom-
mer från Broby!
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 Hur var det att komma hit?
När jag kom hit på hösten 2015 var det mitt i 
den stora flyktingströmmen. Maggan Johans-
son jobbade en del med detta då. Jag visste inte 
vad som var min roll i det hela. Karin Ema-
nuelsdotter och jag startade tillsammans med 
många ideella  bl a språkundervisning för de 
nyanlända. Den här biten var lite kaosartad.

Men samtidigt fanns här strukturer och 
många människor som hjälpte och stöttade 
mig. Det var lätt att komma hit som nyvigd: 
det var så mycket som fungerade så bra. 

Jag fick gå in i beredda gärningar.
 
Vad är egentligen diakoni för något?
Biskopen brukar säga att det är kyrkans kär-
lekstjänst. Diakoni är det alla döpta är kallade 
att göra för sina medmänniskor, dvs att älska. 
Och det kan vara svårt ibland. Därför behöver 
diakonen finnas där för att påminna om det.
 
Vad har du för intressen?
Läsa böcker! Brett, i alla genrer. Och så vill jag 
göra saker kreativt med mina händer, som att 
sticka, väva… Och så tycker jag om att prome-
nera och vandra i skogen.
 
Vad betyder tron för dig?
Jag vill vända på det: Vad betyder dopet? Det 
är inte tron, utan dopet som bär mig. 

Tron är svår: jag tror att jag får hjälp av Gud, 
Han ger mig den tro jag behöver. 

Men dopet får jag vila i. Jag får bäras av den 
Gud som bar mig i dopet innan jag ens kunde 
stå, gå eller tro. Detta har blivit allt viktigare 
för mig med åren. Mitt dopbevis är inramat 
och hänger på mitt kontor. 

Det finns en längtan hos väldigt många 
människor efter tron, när man väl skrapar lite 

på ytan. Men man kan se på det man redan har 
fått av Gud när man ser på dopet. 
Men jag får också vila i och växa i relationen 
och lära känna Gud i bön och gudstjänst, Bi-
beln och genom andra kristna. 
 
Vad tänker du om församlingen nu när du 
lämnar den?
Det är en levande församling. Jag har fått 
lära mig oerhört mycket här. Håll fast vid det 
ni har – fortsätt be, fira gudstjänst och möta 
människor! 

Det är en välsignelse att ha fått möta så 
många olika människor i olika sammanhang 
här. Det blir svårt att lämna församlingen – jag 
kommer att sakna väldigt mycket. 

Och väldigt många. 
Dan Sarkar

24/4 Söndag
 Birgitta och 

Ingegerd Thu-
resson avtackas 
i samband med 
högmässans 
kyrkfika i Broby

JAG FÅR BÄRAS AV 
DEN GUD SOM BAR 

MIG I DOPET
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Kontakt

Om kyrkliga begravningar

Kyrkogårdarna

Svenska kyrkan är på statens upp-
drag ansvarig för begravningsvä-
sendet. 
Alla människor i Sverige har rätt att 
bli gravsatta på en kyrkogård. 

Medlemmar i Svenska kyrkan har 
rätt till  begravningsgudstjänst i valfri 

kyrka med präst, kantor och vakt-
mästare utan någon kostnad.  Med-
lemmar kan också för medelmspris 
hyra församlingshemmet i Broby eller 
Emmislöv för minnesstund. 

Avliden som inte är medlem i 
Svenska kyrkan har rätt till begrav-
ning i annan lokal utan kostnad.

Anmälan om att bli medlem görs 
enkelt på hemsidan.

Våren är på väg! Under vecka 12 bör-
jar vårstädningen av våra kyrkogårdar. 
Då tas gravdekorationer och granris 
bort på SAMTLIGA gravplatser.

Önskar ni återanvända er dekoration 
eller vinterarrangemang behöver ni 
hämta hem detta innan 20 mars.

Vi börjar plantera påskliljor och 
om vädret tillåter även penséer under 
veckorna 14-15.

Har ni några frågor är ni välkomna 
att ringa Mats Nilsson på 
0703- 13 06 82.

Väl mött på våra kyrkogårdar!

Mats, Korosh, Torbjörn, 
Ingegerd och Alexander ...och snart är det grönsäsong igen!

Broby-Emmislövs församling

Pastorsexpedition
Öppet: måndag-fredag 08.00–11.00
Telefon vxl kl 8.00–11.00: 044-456 70 
Besöksadress: Storgatan 6, 289 41 Broby
Postadress: Box 38, 289 03 Broby
broby-emmislov.forsamling@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/broby-emmislov 

  brobyemmislovforsamling
  brobyemmislovforsamling 

Kyrkoherde Johannes Lindh 
044-456 78, 0763-43 10 40 
johannes.lindh@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsförvaltningen
044-467 05 
Mats Nilsson 0703-13 06 82

Övriga anställdas kontaktuppgifter finns på 
hemsidan.

Kyrkobladet utkommer med 4 nr/
år. Gruppreklam till hushåll/Samhälls-
information om begravningsverk-
samheten.

Ansvarig utgivare: Johannes Lindh. 

Redaktion: Dan Sarkar. 

Foto: Församlingsfoton/familjefoton 
där inget annat anges. 
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Tryck: Tryckeriet i Älmhult


